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                                                                          مديريتبخش 

 پيگيري جهت افزايش اعتبارات شش ماهه دوم با توجه به افزايش تعداد رشته و دانشجويان بين الملل  

 پيگيري جهت هماهنگي الزم براي فعال سازي سالن مطالعه برادران  

 هاي پايگاه عرضه اطالعات پيگيري جهت تخصيص اعتبار جهت نوسازي رايانه 

 پيگيري جهت تخصيص بودجه خريد از نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي  

 آوري ليست عناوين كتب مورد نياز واحدهاي تابعه جهت خريد از نمايشگاه كتب كاربردي اطالع رساني و جمع 

 نفر از كاركنان جهت بازديد و خريد از نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي  3اعزام  

 ميليون ريال كتاب از نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي  60خريد بالغ بر  

 مورد هفته كتاب و كتابداري  پيگيري جهت اطالع رساني در 

 نفر از دانشجويان جديد الورود  500هاي الزم جهت تسريع در فرآيند پذيرش عضويت بالغ بر انجام پيش بيني و هماهنگي 

 هاي درخواستي در حوزه پژوهشي هماهنگي جهت ارسال پيامك 

 كارگرنژاد ميليون ريال كتاب جهت بيمارستان  8اختصاص بودجه و خريد بالغ بر  

 پيگيري جهت پرداخت هزينه قرارداد خريد بانك اطالعاتي ايران مدكس  

 عنوان كتاب قبل از ارسال به بخش امانت و واحدهاي تابعه  118كنترل فني  

 حضور به صورت شيفتي در بخش امانت  

  :CDكتاب و امانت بخش ثبت و سفارشات 

 جلد  212خريد و ثبت كتب خريداري شده و اهدايي جهت كتابخانه مركزي  

 جلد  38خريد و ثبت كتب جهت بيمارستان شبيه خواني  
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 جلد   38خريد و ثبت كتب جهت بيمارستان كارگر نژاد  

 جلد  3خريد و ثبت كتب جهت بيمارستان متيني  

 ها و واحدهاي تابعهجلد كتاب جهت كتابخانه 150خريد هاي تخصصي كتب در آبان ماه و شركت در نمايشگاه 

 نسخه سي دي  26نسخه و بازگشت  28امانت سي دي  

 همكاري با بخش امانت به صورت شيفت هفتگي  

 همكاري با بخش پذيرش جهت صدور كارت عضويت  

  و نمايه سازي پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي CDكتاب و فهرستنويسي  بخش

 عنوان كتاب فارسي والتين جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  117فهرست نويسي بنيادي  

 عنوان كتاب تكراري    39بازيابي و تصحيح اطالعات   

 عنوان طرح تحقيقاتي 27عنوان پايان نامه  و 39ثبت و نمايه سازي و ورود اطالعات  

 زشي آمو CDعنوان  20فهرست نويسي و ورود اطالعات  

 همكاري با بخش پذيرش جهت صدور كارت عضويت  

 همكاري با بخش امانت به صورت شيفت هفتگي  

 ورود اطالعات و آماده سازي بخش 

 عنوان  117ورود اطالعات كتب فارسي و التين  

 عنوان 39بازيابي و پرينت كارت كتب تكراري  

 نفر  440ورود اطالعات و پرينت كارت عضويت  

 )شامل نصب باركد، برچسب عطف و تگ مغناطيسي(جلد  215آماده سازي كتب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  
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 عنوان  66پارس آذرخش  هاي تحقيقاتي به نرم افزارورود متن چكيده پايان نامه ها و طرح 

 عنوان  20آماده سازي سي دي  

 ...هاي اداري، مرخصي و تايپ و تهيه نامه 

 اري با بخش امانت به صورت شيفت هفتگي همك 

 خش امانت ومرجع ب

 جلد 6700امانت كتب فارسي 

 جلد  7134بازگشت كتب فارسي  

 جلد  6470امانت كتب التين  

 جلد  413بازگشت كتب التين  

 جلد كتاب جهت مطالعه داخل سالن  220امانت  

 نفر  200تسويه حساب اعضاء 

  كتابسازماندهي بخش مخزن  

 

    وب سايت كتابخانه مركزي  پايگاه عرضه اطالعات وبخش  پذيرش  و 

 نفر  470پذيرش عضو جديد  

 نفر 250حذف اطالعات اعضاء قبلي  

 نفر  470اسكن عكس كارت اعضاء  

 نفر ساعت  6000سرويس دهي اينترنت به مراجعين  
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 راهنمايي دانشجويان جهت امور انتخاب واحد، ثبت نام،تسويه حساب  

 انجام اسكن و پرينت براي دانشجويان  

 ارسال پرينتر و كامپيوتر ها جهت تعمير  

 راهنمايي دانشجويان در استفاده از منابع علمي  

 شريات بخش ن

 شماره جديد از مجالت در نرم افزار  140 اطالعاتورود  

 عنوان مجله  180عنوان مجله و بازگشت 160امانت دهي  

 مورد 110هاي تحقيقاتي در داخل بخش ها و طرحسرويس دهي پايان نامه 

 سرويس دهي روزنامه به صورت روزانه مستمر  

 همكاري با بخش پذيرش جهت عضويت اعضاء 

 و مقاالت  راهنمايي مراجعان جهت جستجوي پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي 

 همكاري با بخش امانت به صورت شيفت هفتگي   

 سازماندهي آرشيو مجالت و روزنامه ها به صورت ماهانه  
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